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8.Método da frigideira



Umidade do solo pelo método da estufa (método padrão)

Umidade com base em peso

U = (Ma/Ms)

U= umidade na base de peso ou umidade gravimétrica (g/g)

Ma= massa de água (g)

Ms = massa do solo seco (g)

Ou: U = (Ma/Ms) x 100 (U %)

Quando se pesa uma amostra de solo úmido estamos pesando o seguinte:

Mu = Ms + Ma

Onde:

Mu = massa do solo úmido (TFSA) (g)

Ms = massa do solo seco (TFSE) (g)

Ma= massa da água (g)

Dividindo e multiplicando a massa de água pela massa do solo seco, vem:

Mu = Ms + Ma(Ms/Ms)

Sabendo-se que, por definição, a relação Ma/Ms é igual à umidade

gravimétrica do solo (U), vem:

Mu = Ms + U.Ms

Fatorando a expressão acima vem:

Mu = Ms (1 + U) ou TFSA = TFSE (1 + U)

Esta expressão é de grande aplicabilidade na física e mecânica do solo.



1. Coletar amostra indeformada de solo (cilindro) em local onde se quer determinar a umidade;
2. Pesar o conjunto: cilindro + solo úmido

3. Levar para secar em estufa (1050 C a 1100  C) até peso constante. pesar conjunto: cilindro + solo 
seco

4. Pesar cilindro
5. Descontar peso cilindro: Mu; Ms

6. Mu – Ms = Ma lembrar que para 
densidade agua = 1 g cm-3 Ma = Va

7. Medir o volume do cilindro (V) que é o volume ocupado pelo solo   
8. Determinar  = Va/V 

9.  = U x Ds

Umidade com base em volume



exercícios

1. Na analise textural deve ser pesada certa quantidade de TFSA que corresponda a 
50 g de TFSE. Estando o solo com umidade de 10%, quanto de TFSA devo pesar 
para esta analise?

2. Na analise de agregados utilizamos certa quantidade de agregados úmidos 
correspondentes  a 25 g de agregados secos. Quanto pesar de agregados úmidos para 
esta analise quando se sabe que na determinação da umidade foram utilizados 110 g 
de agregados úmidos que depois de secos em estufa pesaram 100 g?
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Uso da umidade atual e do volume total de poros no calculo de irrigação de 

vasos com plantas 

Em vaso com 3 kg de solo úmido (U = 5%) foi implantada cultura que exige 
que 70% de seu VTP seja ocupado com água para obtenção de produção 
máxima. Sendo a VTP deste solo de 50% e densidade do solo igual a 1 g cm-3

pergunta-se: 
1. Quantos ml de água devem ser acrescentados naquele vaso para que o 
solo adquira sua umidade adequada?



USO DA FRIGIDEIRA NA DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DO SOLO

http://www.sbpcnet.org.br/livro/63ra/conpeex/mestrado/trabalhos-
mestrado/mestrado-marcio-rodrigues.pdf

Método da estufa demora no mínimo 24 horas para fornecer resultados, método da 
frigideira fornece estes dados em alguns minutos. Naturalmente não tem a precisão 
da estufa mas em alguns casos é aceitável. 



Ou
Ufrigideira=1,85uestufa-9,52

Quando aferido pela estufa oferece bons 
resultados.

Uso do excell



MÉTODO DO TDR



Escassez de chuvas nos últimos anos

IMPORTANCIA DO MONITORAMENTO DA UMIDADE DO SOLO EM DIFERENTES PROFUNDIDADES



Umidades com base em volume medidas com Sensores TDR


